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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 การดําเนินงานท่ีเปนไปตามฤดูกาล 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 ลูกหนี้การคา 
6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
7 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
9 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
10 หุนกู 
11 สํารองการคํ้าประกัน 
12 ภาษีเงินได 
13 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
14 คาใชจายตามลักษณะ 
15 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน 
16 เงินปนผล 
17 ภาระผูกพันท่ีมีกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
18 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
19 การจัดประเภทรายการใหม 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)/“บริษัท”/เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู                
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2533 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงแรม รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี 

 
ประเภทธุรกิจ  

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุนรอยละ 

    30 กนัยายน 
2553 

 31 ธันวาคม 
2552 

บริษัทยอยทางตรง      

เงินลงทุนในบรษิทัยอย      
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  โรงแรม  ประเทศไทย 63.9 63.9 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั ลงทุนในบริษัทอืน่  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากดั โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทาราอนิเตอรเนชั่นแนลแมนเนจเมนท จํากัด ลงทุนในบริษัทอืน่ 

   และรับบริหารโรงแรม 
ประเทศไทย 100.0 100.0 

บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ ลันตา บชี จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝร่ัง รีสอรท จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 - 
บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่  
   และเอ็กซิบิชั่น จํากัด 

ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 - 

บริษัท เซ็นทารา ไทย โฮเตล็ แมนเนจเมนท จํากัด ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศไทย 100.0 - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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ประเภทธุรกิจ  
ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุนรอยละ 

    30 กนัยายน 
2553 

 31 ธันวาคม 
2552 

บริษัทยอยทางตรง (ตอ)      

เงินลงทุนในกองทุนรวม      
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย 23.83 23.83 

    อสังหาริมทรัพย     

      

บริษัทยอยทางออม      

เงินลงทุนในบรษิทัยอย      
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากดั โรงแรม  ประเทศไทย 100.0 100.0 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากดั โรงแรม  ประเทศไทย 98.4 98.4 
บริษัท ซี.เอส.ซี เวิลดไวด จํากัด  
   (เดิมชื่อ: บริษัท บ-ีอาร (ไทยแลนด) จํากดั) 

อาหารและเครื่องดื่ม  ประเทศไทย 100.0 100.0 

บริษัท เซ็นทรัลบริการซักรีด จํากดั ไมไดประกอบกิจการ  ประเทศไทย 100.0 100.0 
Centara Egypt for Hotels Management Co., Ltd. ยังไมไดประกอบกิจการ ประเทศอียิปต 100.0 - 
       

เงินลงทุนในกองทุนรวม       
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ลงทุนใน  ประเทศไทย  0.09  0.09 
    อสังหาริมทรัพย    
     

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 50.0 *  50.0 * 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด โรงแรม  ประเทศไทย 50.0  50.0 
 

* โดยการถือหุนทางตรงและทางออม 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปน
ภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552โดย
เนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอ
รายงานไปแลว  ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2552 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทและมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตท่ี
ระบุไวเปนอยางอื่น 
 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 และวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 17/2553 และ
ฉบับท่ี 34/2553 เกี่ยวกับการออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลาย
ฉบับ   
 

กลุมบริษัทไดใชแมบทการบัญชี  (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน การใชแมบทการบัญชีท่ี
ปรับปรุงใหมนี้ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

สําหรับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและ
ไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 

 

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2552  
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3 การดําเนินงานที่เปนไปตามฤดูกาล 
 

กลุมบริษัทไมไดถูกกระทบจากปจจัยท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักรหรือเปนไปตามฤดูกาลท่ีสําคัญในระหวางป 
 

4 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

กิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการมีผูถือหุน
รวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาด
หรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท 
หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุมหรือควบคุมรวมกันหรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท มี
ดังน้ี 
 

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนทางตรงและ 
   ทางออมรวมรอยละ 50  

บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากัด ไทย เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทถือหุนรอยละ 50  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25.3 
 โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา   
กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนทางตรงและทางออม 

   รวมรอยละ 23.92 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน 
Regent Maldives Pvt. Ltd. มัลดีฟส เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 25 
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท หางเซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนกิจการที่เก่ียวของกัน เปนผูถือหุนของบริษัทยอย 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อิงตามอัตราดอกเบ้ียธนาคาร 
รายไดในการบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ ตามการประกาศการจายเงินปนผล 
คาบริหารจัดการ ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาเชารับและคาเชาจาย ราคาตลาดและตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
คาไฟฟา ราคาตลาด 
คาบริการอื่น ราคาตลาด 
คาใชจายอื่น ตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 
และ 2552 สรุปไดดังน้ี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย      
คาเชารับ  - - 1,035 1,185 
ดอกเบ้ียรับ  - - 39,306 23,128 
รายไดในการบริหารจัดการ  - - 29,134 35,608 
เงินปนผลรับ  - - 142,065 123,735 
ดอกเบ้ียจาย  - - 6,751 13,681 
คาใชจายอื่น  - - 463 462 
คาเชาจาย  - - 29,456 29,452 
      

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      
รายไดในการบริหารจัดการ  2,028 2,130 2,028 2,130 
ดอกเบ้ียรับ  620 620 620 620 
รายไดอื่น  749 769 - - 
         

บริษัทรวม      
เงินปนผลรับ  10,413 13,903 10,413 13,903 
ดอกเบ้ียรับ  5,086 1,339 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ  4,728 - - - 
คาเชาจาย  60,000 60,000 - - 
ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน  - 156,000 - 78,270 
         

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
คาเชารับ  3,569 3,569 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ  1,633 2,025 1,633 2,025 
รายไดอื่น  5,394 6,287 - - 
คาเชาจาย  25,841 32,327 19,259 26,075 
คาไฟฟา  10,096 10,190 10,096 10,190 
คาบริหารจัดการ  5,975 7,231 984 1,152 
คาบริการอื่น  1,356 2,153 - - 
      



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย      
คาเชารับ  - - 3,105 3,555 
ดอกเบ้ียรับ  - - 103,819 116,717 
รายไดในการบริหารจัดการ  - - 92,762 107,320 
เงินปนผลรับ  - - 345,170 224,764 
ดอกเบ้ียจาย  - - 29,282 46,930 
คาใชจายอื่น  - - 1,984 1,372 
คาเชาจาย  - - 87,772 88,316 
      

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      
รายไดในการบริหารจัดการ  19,176 17,637 19,176 17,637 
ดอกเบ้ียรับ  1,840 1,840 1,840 1,840 
รายไดอื่น  2,054 1,899 - - 
      

บริษัทรวม      
เงินปนผลรับ  53,814 46,640 53,814 46,640 
ดอกเบ้ียรับ  16,054 3,693 - - 
รายไดในการบริหารจัดการ  16,198 - - - 
คาเชาจาย  187,500 187,500 - - 
ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน  11,980 156,000 6,010 78,270 
      

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
คาเชารับ  10,709 10,709 - - 
รายไดคาเชาพ้ืนท่ี  - 11,767 - 11,767 
รายไดในการบริหารจัดการ  5,683 3,757 5,683 3,757 
รายไดอื่น  16,768 17,557 - - 
คาเชาจาย  78,226 90,739 58,578 71,954 
คาไฟฟา  30,048 32,588 30,048 32,588 
คาบริหารจัดการ  23,863 25,300 3,096 3,700 
คาบริการอื่น  4,407 6,358 - - 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืกบักิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
 30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด   -  -  5,970  2,889 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด   -  -  1,093  1,686 
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด  -  -  1,129  8,180 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  -  -  985  1,730 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด  -  -  14,839  46,349 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด -  - - 2,275  6,963 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนลแมนเนจเมนท  
   จํากัด 

 
- 

  
- 

-  
869 

  
3,415 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด  -  -  981  2,395 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด  -  -  1,564  1,686 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด -  -  594  703 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด -  -  1,656  1,019 
อื่น ๆ  -  -  621  980 
  -  -  32,576  77,995 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน         
บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด  1,516  5,787  1,380  5,753 
บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากัด  989  4,535  743  3,361 
Regent Maldives Pvt. Ltd.  42,739  12,638  1,717  1,718 
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  5,159  4,759  357  295 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย        
   โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 3,261  1,608  -  - 
อื่น ๆ  5,060  6,085  3,412  5,450 
  58,724  35,412  7,609  16,577 
รวม  58,724  35,412  40,185  94,572 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552  2553 2552 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
เงินใหกูยืมระยะสั้น          
บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 4.75 -  -  163,200  217,200 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 4.75 4.75 -  -  317,600  382,500 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนล         
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 4.75 -  -  219,400  165,200 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 4.75 - -  -  315,000  - 
บริษัท เอส. พี. เรียลต้ี พัทยา บีช จํากัด 4.75 - -  -  3,500  - 
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด - 6.0 -  41,000  -  41,000 
บริษัทรวม         
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 227,495  167,495  -  - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
   ท่ีเก่ียวของกัน 227,495 208,495  1,018,700  805,900 
       

เงินใหกูยืมระยะยาว          
บริษัทยอย         
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 4.75 4.75 -  -  488,800  419,800 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด 4.75 4.75 -  -  1,952,400  821,500 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด - - -  -  81,176  81,176 
บริษัท เซ็นทาราอินเตอรเนช่ันแนล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 4.75 -  -  51,100  57,300 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 - -  -  65,000  - 
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 6.0 - 41,000  -  41,000  - 
บริษัทรวม         
Regent Maldives Pvt. Ltd. 10.0 10.0 52,980  58,136  -  - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ 
   ท่ีเก่ียวของกัน 93,980  58,136  2,679,476  1,379,776 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี-30 กันยายน 
2553 และ 2552 มีดังน้ี 

 

เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกีย่วของกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553 2552 
  (พันบาท) 

บริษัทยอย         
ณ วันท่ี 1 มกราคม  - - 2,144,676 4,302,176 
เพิ่มข้ึน  - - 1,965,000 568,000 
ลดลง  - - (452,500) (2,689,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน  - - 3,657,176 2,181,176 
      

กิจการที่ควบคุมรวมกัน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม  41,000 41,000 41,000 41,000 

ณ วันที่ 30 กันยายน  41,000 41,000 41,000 41,000 
      

บริษัทรวม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม  225,631 52,208 - - 
เพิ่มข้ึน  60,000 42,149 - - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
   ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 

 
(5,156) (2,239) - - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  280,475 92,118 - - 
      

รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม  266,631 93,208 2,185,676 4,343,176 
เพิ่มข้ึน  60,000 42,149 1,965,000 568,000 
ลดลง  - - (452,500) (2,689,000) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
   ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 

 
(5,156) (2,239) - - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  321,475 133,118 3,698,176 2,222,176 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
 30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
  (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด   -  -  3  29 
บริษัท เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จํากัด  -  -  20  24 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด  -  -  86  255 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จาํกัด  -  -  2,975  5,899 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากัด - - - - 3  45 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด  -  -  6  9 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จํากัด  -  -  31  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล จํากัด -  -  -  5 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด -  -  642  642 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด -  -  5  - 
  - -  3,771  6,908 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน         
บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จํากัด  749  168  -  77 
บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จํากัด  127  30  5  3 
Regent Maldives Pvt. Ltd.  927  1,895  -  - 
บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากัด  1,656  2,552  -  - 
อื่น ๆ  1,196  1,359  24  100 
  4,655 6,004  29  180 
รวม  4,655 6,004  3,800  7,088 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ย 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552  2553 2552 
 (รอยละตอป) (พันบาท) 
บริษัทยอย          
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด - 4.75 -  -  -  617,500 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากัด 4.75 4.75 -  -  18,500  19,500 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด   3.00 3.00 -  -  78,000  120,000 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากัด 4.75 4.75 -  -  355,500  330,500 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด 1.60 - -  -  230,000  - 
บริษัท เซ็นทารา ไทย โฮเต็ล          
   แมนเนจเมนท จํากัด 4.75 - -  -  24,500  - 

รวม   -  -  706,500  1,087,500 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี- 
30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังน้ี 

 

สํารองการค้ําประกัน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552  2553 2552 
  (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม  - - 1,087,500  1,523,000 
เพิ่มข้ึน  - - 539,000  336,000 
ลดลง  - - (920,000)  (689,500) 
ณ วันที่ 30 กันยายน  - - 706,500 1,169,500 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน
2553 

31 ธันวาคม
2552 

 30 กันยายน
2553 

31 ธันวาคม
2552 

  (พันบาท) 
สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น  90,580 88,930  45,440  44,620 
สํารองการคํ้าประกันระยะยาว  28,582  106,874  14,344  53,616 

รวม  119,162  195,804  59,784  98,236 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หน้ีสินภายใตสัญญาขายฝาก 
 

ยอดคงเหลอืกบักองทุนรวมไทยพัฒนา 2 ถึงกําหนดจายดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2553   31 ธันวาคม 2552 
   คาใชจาย      คาใชจาย   
 ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ  ยอดคงเหลือ  รอตัดบัญช ี  สุทธิ 
 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหนึ่งป 81,500  (5,661)  75,839  81,500  (5,661)  75,839 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป 203,750  (12,598)  191,152  285,250  (16,845)  268,405 

รวม 285,250  (18,259)  266,991  366,750  (22,506)  344,244 
 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

สัญญาเชาระยะยาว 
 

ในป 2552 บริษัททําสัญญาเชาชวงทรัพยสิน ซึ่งประกอบดวย อาคารโรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ 
(เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว) และสวนปรับปรุงอาคารโรงแรม พรอมท้ังทรัพยสินครุภัณฑ กับ
บริษัท  เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา  จํากัด  (“ผูให เชาชวง”) เปนระยะเวลา-20-ป  ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 
18-ธันวาคม-2571 บริษัทจะตองจายคาผลประโยชนตอบแทนการไดสิทธิเชาชวงและคาเชาสําหรับการเชาชวง
สินทรัพยรายปใหแกผูใหเชาชวงตลอดอายุสัญญาเชาเปนจํานวนเงินรวม 2,556 ลานบาท สัญญาเชาชวงทรัพยสิน 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคารโรงแรมดังกลาวเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  ในระหวางป/2552 บริษัทบันทึกสิทธิ
เชาชวงและคาเชารายปจํานวน 361 ลานบาท เปนสิทธิการเชาในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ นอกจากน้ี 
บริ ษั ทจะต อ ง จ า ยค า เ ช า ค รุ ภัณฑ ให แก ผู ให เ ช า ช ว งตลอดอายุ สัญญา เช า เ ป น จํ านวน เ งิ น รวม 
31/ลานบาท โดยบริษัทบันทึกคาเชาครุภัณฑเปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน  
 

ทรัพยสินท่ีเชาท่ีบริษัทไดดําเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือกอสราง แกไข ดัดแปลง ตอเติม ซอมแซมหรือ
สรางทดแทนทรัพยสินเดิมตามสัญญาน้ี จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแหงประเทศไทย (“รฟท.”) ทันทีท่ีมี
การดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ นอกจากน้ี บริษัทตองสงมอบครุภัณฑท่ีเชาตามรายการในสัญญาเชาใหแก 
รฟท. เมื่อส้ินสุดสัญญาเชาตามสภาพตามสมควรและอายุการใชงานในขณะน้ัน 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด (“CRG”) มีสัญญาเชาและบริการระยะยาวกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันเปน
เวลา 3.-.30 ป จนถึงป 2569 ตามเงื่อนไขของสัญญา CRG จะตองจายคาเชาและบริการเปนยอดคงท่ีรายเดือน 
หรือคิดเปนรอยละของยอดขาย ดังน้ี 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระคํ้าประกันตามสัญญาระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของ
กัน ดังน้ี 
 

- ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทไดคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงินการขอเปดเลตเตอรออฟ
เครดิตและการคํ้าประกันอื่นของบริษัทยอยบางแหงตอธนาคารในประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงินรวม 
93 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 103 ลานบาท) 

 

- บริษัทไดคํ้าประกันการชําระหน้ีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด จํากัด (“CWH”) กับสถาบันการเงิน
แหงหน่ึงในวงเงินคํ้าประกันไมนอยกวา 2,350 ลานบาท  

 

ในเดือนมิถุนายน 2552 CWH ไดเบิกเงินกูเต็มจํานวนท้ังหมด 2,300 ลานบาทแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2553 เงินกูดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 1,300 ลานบาท 

 

- ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึง เปน
จํานวนเงินรวม/10 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 40 ลานบาท) 

 

- ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด มีภาระผูกพันตอสถาบันการเงินเกี่ยวกับ
การคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยแหงหน่ึง/เปนจํานวนเงิน/15/ลานบาท  
(31 ธันวาคม 2552: 15 ลานบาท) 

 

    งบการเงินรวม 
     30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
  (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน        
ภายในระยะเวลาหน่ึงป      246,089  273,715 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป      184,616  241,710 
ระยะเวลามากกวาหาป      16,431  17,757 
รวม      447,136  533,182 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคา  
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังน้ี 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 15 วันถึง 30 วัน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
 30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
  (พันบาท) 
ยังไมครบกําหนดชําระ  120,046 218,612  49,550  64,383 
เกินกําหนดชําระ:         
 นอยกวา/3/เดือน  56,674  79,616  10,788  14,308 
 3/-/6/เดือน  14,318  7,287  10,426  1,437 
 6/-/12/เดือน  2,401  3,243  228  423 
 มากกวา/12/เดอืน  7,108  5,911  -  1,155 

  200,547  314,669  70,992  81,706 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,554) (4,711) (43) (433) 

สุทธ ิ  195,993 309,958 70,949 81,273 
      

 2553 2552  2553 2552 
 (พันบาท) 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับ 
- งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 4 76 - - 

- งวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน (157) (287) (389) 43 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 

เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เซ็นวารี เฮลต้ี สปา จํากัด จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคา
ท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 100 บาท ตอหุน) จํานวนรวมท้ังส้ิน 1 ลานบาท โดยถือสัดสวนจาํนวน
รอยละ 100 บริษัทไดชําระคาหุนแลวเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2553 
 

เม่ือวันท่ี/22/กุมภาพันธ/2553/บริษัทไดลงทุนในบริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนช่ัน และเอ็กซิบิช่ัน จํากัด 
จํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 100 บาท ตอหุน (เรียกชําระแลว 100 บาท ตอหุน) จํานวนรวมท้ังส้ิน  
1 ลานบาท โดยถือสัดสวนจํานวนรอยละ 100 บริษัทไดชําระเงินคาหุนแลวเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2553 
 

เมื่อวันท่ี/27/พฤษภาคม/2553/บริษัทไดลงทุนในบริษัท เซ็นทารา ไทย โฮเต็ล แมนเนจเมนท จํากัด จํานวน 
1,000,000/หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว/100/บาท/ตอหุน/(เรียกชําระแลว/25/บาท/ตอหุน)/จํานวนรวมท้ังส้ิน  
25 ลานบาท โดยถือสัดสวนจํานวนรอยละ 100 บริษัทไดชําระเงินคาหุนแลวเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 
 
เมื่อวันท่ี/5 กรกฎาคม 2553 บริษัทไดชําระคาหุนเพิ่มเติมในบริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากัด จํานวน 10,000/
หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว100/บาท/ตอหุน/เรียกชําระ 75/บาท/ตอหุน/จํานวนรวมท้ังส้ิน 750,000 บาท โดยถือ
สัดสวนจํานวนรอยละ 100 
 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2553 2552 

  (พันบาท) 

บริษัทยอย      

ณ วันท่ี 1 มกราคม    4,203,160 3,980,205 
ซื้อเงินลงทุน    27,750 - 
เจาหน้ีคาหุน   - 23,375 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม   (19,420) (19,420) 

ณ วันที่ 30 กันยายน    4,211,490 3,984,160 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน 

ความเปนเจาของ 
 

ทุนชําระแลว 
 

วิธีราคาทุน 
 

คาเผื่อการดอยคา 
 

ราคาทุน  - สุทธิ 
 เงินปนผลรับสําหรับ 

เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่
 30 

กันยายน 
2553 

31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 30 
กันยายน 

2552 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                       

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท จํากัด 100.0 100.0  250,000  250,000  394,383  394,383  -  -  394,383  394,383  7,500  - 
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั 100.0 100.0  150,000  150,000  189,000  189,000  -  -  189,000  189,000  6,000  9,000 
บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท จํากัด 100.0 100.0  500,000  500,000  500,000  500,000  -  -  500,000  500,000  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด จํากัด 100.0 100.0  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  -  -  1,000,000  1,000,000  -  - 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จํากัด 100.0 100.0  120,000  120,000  120,000  120,000  -  -  120,000  120,000  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท จํากัด 63.9 63.9  185,000  185,000  198,906  198,906  -  -  198,906  198,906  94,648  94,648 
บริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท จํากดั 100.0 100.0  1,000,000  1,000,000  999,999  999,999  (210,000)  (210,000)  789,999  789,999  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป จํากัด 100.0 100.0  620,000  620,000  669,607  669,607  -  -  669,607  669,607  142,000  30,000 
บริษัท ทริปเปลไนน เดคคอร จํากดั 100.0 100.0  1,000  250  1,000  250  -  -  1,000  250  -  - 
บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จํากดั 100.0 100.0  1,250  1,250  1,250  1,250  -  -  1,250  1,250  -  - 
บริษัท เซ็นทาราอนิเตอรเนชั่นแนล 100.0 100.0  150,000  150,000  150,000  150,000  -  -  150,000  150,000  -  - 
   แมนเนจเมนท จํากัด                       



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน 

ความเปนเจาของ 
 

ทุนชําระแลว 
 

วิธีราคาทุน 
 

คาเผื่อการดอยคา 
 

ราคาทุน  - สุทธิ 
 เงินปนผลรับสําหรับ 

เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่
 30 

กันยายน 
2553 

31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 31  
ธันวาคม 

2552 

 30 
กันยายน 

2553 

 30 
กันยายน 

2552 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย (ตอ)                       

บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ ลันตา บชี จํากัด 100.00 100.00  250  250  250  250  -  -  250  250  -  - 
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอรท จํากัด 100.00 100.00  22,125  22,125  22,125  22,125  -  -  22,125  22,125  -  - 
บริษัท เอส. พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จํากัด 100.00 100.00  80,000  80,000  80,000  80,000  -  -  80,000  80,000  -  - 
บริษัท เซ็นวารี เฮลตี้ สปา จํากัด 100.00 -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 
บริษัท เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชัน่  
   และเอ็กซิบิชั่น จํากัด 

100.00 -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 

บริษัท เซ็นทารา ไทย โฮเตล็ แมนเนจเมนท 
   จํากดั 

100.00 -  25,000  -  25,000  -  -  -  25,000  -  -  - 

    4,106,625  4,078,875  4,353,520  4,325,770  (210,000)  (210,000)  4,143,520  4,115,770  250,148  133,648 

กองทุนรวม                      - 

กองทุนรวมไทยพัฒนา 2 23.83 23.83  815,000  815,000  67,970  87,390  -  -  67,970  87,390  95,022  91,116 

รวม    4,921,625  4,893,875  4,421,490 4,413,160  (210,000)  (210,000)  4,211,490  4,203,160  345,170  224,764 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552 2553 2552 

  (พันบาท) 

 วันท่ี 1 มกราคม  1,171,513  1,087,658  1,050,103  1,049,009 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน      

   ตามวิธีสวนไดเสีย  (33,663) 141,928 - - 
ซื้อเงินลงทุน  - 18,128 - 1,094 
รับคืนมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวม  (4,898) - (4,898) - 
เงินปนผลรับ  (53,814) (46,640) - - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  1,079,138 1,201,074  1,045,205  1,050,103 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552  
มีดังนี้ 

 

    งบการเงินรวม 
 สัดสวนความ                      เงินปนผลรับสําหรับ 
 เปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  การดอยคา  สวนไดเสีย - สุทธิ  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 

30 
กันยายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

30 
กันยายน 

2552 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                           

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3 25.3  3,200,000  3,200,000 805,205  810,103  901,576 932,268 -  - 901,576 932,268 53,814 46,640 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ             
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา             
Regent Maldives Pvt. Ltd. 25.0 25.0  484,935  484,935 120,985  120,985  30,719 86,409 -  - 30,719 86,409 - - 

    3,684,935  3,684,935 926,190  931,088  932,295 1,018,677 -  - 932,295 1,018,677 53,814 46,640 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 50.0 50.0  520,000  520,000 260,000  260,000  85,724 89,536 -  - 85,724 89,536 - - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0 50.0  120,000  120,000 60,000  60,000  61,119 63,300 -  - 61,119 63,300 - - 

    640,000  640,000 320,000  320,000  146,843 152,836 -  - 146,843 152,836 - - 
 

รวม 
   

4,324,935  4,324,935 1,246,190  1,251,088  1,079,138 1,171,513 -  - 1,079,138 1,171,513 53,814 46,640 
 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความ                  ราคาตลาดสําหรับ  เงินปนผลรับสําหรับ 
 เปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  ราคาทุน - สุทธิ  หลักทรัพยจดทะเบียนฯ  เกาเดือนสิ้นสุดวนัที ่

 
30 

กันยายน 
2553 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

31 
ธันวาคม 

2552 
 

30 
กันยายน 

2553 
 

30 
กันยายน 

2552 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม                           

กองทุนรวมสิทธิการเชา 25.3 25.3  3,200,000  3,200,000 805,205  810,103  - - 805,205  810,103 701,459 640,639 53,814 46,640 
   อสังหาริมทรัพยโรงแรมและ             
   รีสอรทในเครือเซ็นทารา             
Regent Maldives Pvt. Ltd. - -  484,935  484,935 -  -  - - -  -   - - 

    3,684,935  3,684,935 805,205  810,103  - - 805,205  810,103   53,814 46,640 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน                

บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จํากัด 34.6 34.6  520,000  520,000 180,000  180,000  - - 180,000  180,000   - - 
บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จํากัด 50.0 50.0  120,000  120,000 60,000  60,000  - - 60,000  60,000   - - 

    640,000  640,000 240,000  240,000  - - 240,000  240,000   - - 
 

รวม 
   

4,324,935  4,324,935 1,045,205  1,050,103  - - 1,045,205  1,050,103   53,814 46,640 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี/30 กันยายน 2553/และ/2552 
มีดังน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2553  2552 
 การซื้อและ 

การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 3,121  -  1,149  - 
อาคารและสวนปรับปรุง 126,965  7,681  582,769  31,753 
เครื่องจักรและอุปกรณ 102,671  1,838  115,454  9,739 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและ 
   เครื่องใชสํานักงาน 72,780  21,687  

 
124,895 

  
10,217 

เครื่องใชในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 36,266  16,679  53,915  13,529 
สวนปรับปรุงสัญญาเชา 7,696  -  2,647  - 
ยานพาหนะ 14,863  353  11,019  333 
งานระหวางกอสราง 1,251,969  159,579  1,580,278  589,724 

รวม 1,616,331  207,817  2,472,126  655,295 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 การซื้อและ 

การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธ ิ

 (พันบาท) 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 476  -  -  - 
อาคารและสวนปรับปรุง 4,418  -  502,510  - 

เครื่องจักรและอุปกรณ 10,953  64  40,174  888 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและ 
   เครื่องใชสํานักงาน 21,417  241  

 
80,325  

 
1,023 

เครื่องใชในการดําเนินงานกิจการโรงแรม 13,288  7,411  44,430  2,416 

สวนปรับปรุงสัญญาเชา 7,411  -  2,647  - 

ยานพาหนะ 3,209  -  7,119  55 

งานระหวางกอสราง 381,834  127,713  1,168,295  597,127 

รวม 443,006  135,429  1,845,500  601,509 
 

9 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
 

การซ้ือ จําหนายและโอนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี/30 กันยายน 2553/
และ/2552 มีดังน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 
 การซื้อและ 

การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 การซื้อและ 
การโอนเขา -
ราคาทุน 

 การจําหนาย 
และการโอน

ออก - ราคาตาม
บัญชีสุทธ ิ

 (พันบาท) 
สวนปรับปรุงท่ีดิน -  -  7,377  - 
อาคารและสวนปรับปรุง 6,635  -  28,631  274 
เครื่องจักรและอุปกรณ 834  -  33,285  11,908 
รวม 7,469  -  69,293  12,182 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 หุนกู 
   งบการเงินรวม / 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา  ครบกําหนด  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 ดอกเบ้ีย  ชําระ 2553  2552 
 (รอยละ)   (พันบาท) 
ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี 1 4.00  29 กรกฎาคม 2554  1,000,000  1,000,000 
ครั้งท่ี 1/2552 ชุดท่ี 2 4.55  29 กรกฎาคม 2555  600,000  600,000 
ครั้งท่ี 2/2552 4.45  24 กรกฎาคม 2555  1,000,000  1,000,000 
ครั้งท่ี 1/2553 3.50  30 กันยายน 2556  1,000,000  - 
ครั้งท่ี 2/2553 3.85  23 มิถุนายน 2560  500,000  - 
ครั้งท่ี 3/2553 3.85  29 มิถุนายน 2560  500,000  - 
ครั้งท่ี 4/2553 3.40    3 กันยายน 2556  400,000  - 
     5,000,000  2,600,000 
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี  (3,542)  (4,184) 

สุทธ ิ  4,996,458  2,595,816 
หัก หุนกูท่ีถึงกําหนดเรียกคืนภายในหน่ึงป  (999,033)  - 
หุนกูที่ถึงกําหนดเรียกคืนเกินกวาหน่ึงป  3,997,425  2,595,816 
 

หุนกูเหลาน้ีเปนหุนกูชนิดระบุช่ือ ประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 

หุนกูเหลาน้ีมีขอจํากัดและเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การลดทุนชําระ
แลว การจํานํา การจํานองสินทรัพยและการจําหนายสินทรัพยท่ีประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียหลายฉบับ โดยมีรายละเอียดของสัญญา
ดังตอไปนี้ 
 

เงื่อนไขตามขอตกลงเดิม  
 

เงินตน 3,600,000,000 บาท 

อัตราดอกเบ้ีย รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.50 - รอยละ 4.55 ตอป 
รายหกเดือน, อตัราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 4.45 ตอป 

 

เงื่อนไขตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย 
 

เงินตน 3,600,000,000 บาท 

อัตราดอกเบ้ีย รายเดือน, อัตราดอกเบ้ียลอยตัว MLR ลบรอยละ 3 
รายไตรมาส, อตัราดอกเบ้ียลอยตัว อัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกรอยละ 2.815 
รายหกเดือน, อตัราดอกเบ้ียลอยตัว อัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน บวกรอยละ 1.90 ถงึ  
   รอยละ 2.805 

 

สัญญาขางตนครบกําหนดระหวางวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ถึงวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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11 สํารองการค้ําประกัน 
 

สํารองการคํ้าประกันเปนการคํ้าประกันรายไดคาเชาภายใตสัญญาเชาอาคารส่ิงปลูกสรางท่ีบริษัทและบริษัทยอย
แหงหน่ึงใหแกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา โดยมียอด
คงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ดังน้ี 

 

รายการเคลื่อนไหวของสํารองการคํ้าประกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 
มีดังน้ี 

 

12 ภาษีเงินได 
 

จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนรวมไมเทากับจํานวนภาษีเงินได 
ท่ีคํานวณโดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับงวดเนื่องจาก 

 

(ก) กลุมบริษัทมีขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชยกมาจากปกอน และไดถูกนํามาใชเพื่อลดจํานวนกําไรท่ีตอง
เสียภาษีในปปจจุบัน  

 

(ข) ความแตกตางระหวางการรับรูรายไดและคาใชจายทางบัญชีกับรายไดและคาใชจายทางภาษีบางรายการ 
 

(ค) ขาดทุนของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันบางแหงของกลุมบริษัท ซึ่งไมสามารถจะนํามาสุทธิ
กับกําไรของบริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันแหงอื่นๆของกลุมบริษัทในการคํานวณภาษีเงินได 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
  (พันบาท) 
สํารองการคํ้าประกันระยะสั้น  90,580 88,930  45,440  44,620 

สํารองการคํ้าประกันระยะยาว  28,582  106,874  14,344  53,616 

รวม  119,162  195,804  59,784  98,236 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553 2552 2553 2552 
  (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม  195,804 78,740 98,236 39,500 
เพิ่มข้ึน  11,980 156,000 6,010 78,270 
ใชไป  (88,622) (38,936) (44,462) (19,534) 
ณ วันที่ 30 กันยายน  119,162 195,804 59,784 98,236 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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13 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทและบริษัทยอยไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานสวน
งานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทและ
บริษัทยอยเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

บริษัทและบริษัทยอยเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญดังน้ี 
 

สวนงาน 1 สวนงานโรงแรม 
สวนงาน 2 สวนงานการขายอาหารและไอศครีม 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอย
มีสวนงานภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 
 
 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

     สวนงานการขาย  รวมสวนงาน  ตัดรายการ   
 สวนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม  ที่ดําเนินอยู  ระหวางกัน  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (ลานบาท) 
รายได 842 860 1,280 1,088 2,122 1,948 (18) (19) 2,104 1,929 

ดอกเบี้ยรับ 60 41 1 - 61 41 (55) (39) 6 2 

รายไดอื่น 130 122 10 8 140 130 (70) (70) 70 60 

รวมรายได 1,032 1,023 1,291 1,096 2,323 2,119 (143) (128) 2,180 1,991 
           

ตนทุนขาย 394 390 643 563 1,037 953 (18) (19) 1,019 934 

คาใชจายในการบริหาร 217 191 411 364 628 555 (43) (42) 585 513 

คาใชจายอื่น 498 569 123 122 621 691 (25) (27) 596 664 

รวมคาใชจาย 1,109 1,150 1,177 1,049 2,286 2,199 (86) (88) 2,200 2,111 
           

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (14) 40 - - (14) 40 - - (14) 40 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน 
   และภาษีเงินได (91) (87) 114 47 23 (40) (57) (40) (34) (80) 

ตนทุนทางการเงิน (125) (92) - (1) (125) (93) 54 39 (71) (54) 

ภาษีเงินได (6) (16) (31) (11) (37) (27) - - (37) (27) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (222) (195) 83 35 (139) (160) (3) (1) (142) (161) 

           

           



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มดีังนี้ 

     สวนงานการขาย  รวมสวนงาน  ตัดรายการ   
 สวนงานโรงแรม  อาหารและไอศครีม  ที่ดําเนินอยู  ระหวางกัน  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (ลานบาท) 
รายได 2,779 2,616 3,822 3,446 6,601 6,062 (52) (57) 6,549 6,005 

ดอกเบี้ยรับ 162 175 2 1 164 176 (146) (170) 18 6 

รายไดอื่น 421 365 25 22 446 387 (218) (208) 228 179 

รวมรายได 3,362 3,156 3,849 3,469 7,211 6,625 (416) (435) 6,795 6,190 
           

ตนทุนขาย 1,191 1,086 1,900 1,769 3,091 2,855 (52) (57) 3,039 2,798 

คาใชจายในการบริหาร 607 533 1,217 1,203 1,824 1,736 (137) (124) 1,687 1,612 

คาใชจายอื่น 1,482 1,356 366 372 1,848 1,728 (78) (83) 1,770 1,645 

รวมคาใชจาย 3,280 2,975 3,483 3,344 6,763 6,319 (267) (264) 6,496 6,055 
           

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (34) 142 - - (34) 142 - - (34) 142 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 48 323 366 125 414 448 (149) (171) 265 277 

ตนทุนทางการเงิน (366) (302) (1) (5) (367) (307) 145 (170) (222) (137) 

ภาษีเงินได (51) (67) (107) (41) (158) (108) - - (158) (108) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (369) (46) 258 79 (111) 33 (4) (1) (115) 32 
           

           

           



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 45

14 คาใชจายตามลกัษณะ 
   

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี-30-กันยายน-2553-และ-2552  
ประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 

 

                  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสวนหนึ่งไดรวมอยูในตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน 
 
15 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี/30 กันยายน 2553/และ/
2552/คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ี
ออกจําหนายแลวระหวางงวดโดยแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553 2552 2553 2552 
  (พันบาท) 
 
ตนทุนของอาหารและเครื่องด่ืมใชไป 

 
   1,674,499  1,551,016 

                      
142,332       100,022 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน     1,540,661 1,315,654 413,301       298,054 

คาธรรมเนียมการใชสิทธิ        177,399    162,369  -        - 

คาเชาท่ีดินและอาคาร        266,654    263,334 137,591       135,813 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย        897,177    705,357 255,783         49,257 

ขาดทุนจากสํารองการคํ้าประกัน          11,980    156,000     6,010         78,270 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2553 2552 2553 2552 
  (ลานบาท / ลานหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (143) (166) 72 (8) 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว  1,350 1,350 1,350 1,350 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.11) (0.12) 0.05 (0.01) 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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16 16 เงินปนผล 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 26-เมษายน-2553 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 67.5 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2553 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 135.0 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2552 

 

17 ภาระผูกพันที่มกีับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
 30 กันยายน

2553 
31 ธันวาคม

2552 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        
การกอสรางโรงแรม 738,966  1,165,762  254,053  393,775 
       

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน      

   และคาบริการของบริษัท เซ็นทรัล  

   เรสตอรองส กรุป จํากัด 

     

ภายในระยะเวลาหน่ึงป 87,422  81,709  -  - 
ระยะเวลามากกวาหน่ึงปถึงหาป 68,262  58,204  -  - 
ระยะเวลามากกวาหาป 3,489  4,037  -  - 

รวม 159,173  143,950  -  - 
 
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2553 2552 2553 2552 
  (ลานบาท / ลานหุน) 
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (142) 0 228 104 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว  1,350 1,350 1,350 1,350 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.11) 0.00 0.17 0.08 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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18       มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม
ดังตอไปน้ี ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช/มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวของกับบริษัทดังตอไปน้ี กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการบัญชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

   ทางบัญชีและขอผิดพลาด  
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)   ตนทุนการกูยืม  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

   ท่ีเกี่ยวของกัน  
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)   เงินลงทุนในบริษัทรวม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)   กําไรตอหุน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน  

   และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน  
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและ 
   การดําเนินงานท่ียกเลิก 

2554 

 



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

19 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 ไดจัด
ประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินระหวางกาลของงวด 2553 ดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
  กอน 

จัดประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลัง 
จัดประเภท

ใหม 
  (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 

      

คาใชจายในการบริหารและท่ัวไป   497,235  15,987  513,222 
คาเชาท่ีดินและอาคาร   112,547  (27,500)  85,047 
คาตอบแทนผูบริหาร   1,345  11,513  12,858 
     -   
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน       
คาใชจายในการบริหารและท่ัวไป   1,560,136  52,329  1,612,465 
คาเชาท่ีดินและอาคาร   345,834  (82,500)  263,334 
คาตอบแทนผูบริหาร   3,932  30,171  34,103 
     -   



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล   
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  กอน 

จัดประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลัง 
จัดประเภท

ใหม 
  (พันบาท) 
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 

      

คาใชจายในการบริหารและท่ัวไป   89,332  (11,483)  77,849 
คาตอบแทนผูบริหาร   1,345  11,483  12,828 
     -   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน       
คาใชจายในการบริหารและท่ัวไป   238,656  (29,791)  208,865 
คาตอบแทนผูบริหาร   3,932  29,791  33,723 
     -   
 

การจัดประเภทรายการใหมนี้เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 


